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Prot. No. 526/2019                                                                                              4 September 2019 
 

അസാധാരണ മിഷൻ മാസം - ഒക ്ടാബർ 2019 
 

അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരേ, വവദികരേ, സമർപ്പിത സമൂഹാാംഗങ്ങരേ, അല്മായ 

സരഹാദേങ്ങരേ, 

ബെനഡിക്ട ് പതിനഞ്ചാമൻ മാർപാപ്പ എഴുതിയ മാക്സിമുാം ഇല്ലൂദ് (Maximum illud) എന്ന 

അപ്പസ്രതാലിക രലഖനത്തി  ശതാബ്ദിരയാടനുെന്ധിച്ച്, സാർവത്തിക സഭയിൽ 

രത്പഷിത വൈതനയാം രത്പാജ്ജ്വലമാക്കുന്നതിനായി 2019 ഒക്രടാെർ അസാധാേണ മിഷൻ 

മാസമായി ആൈേിക്കാൻ പേിശുദ്ധ പിതാവ ് ത്രാൻസിസ് പാപ്പ  ആഹവാനാം 

ബൈയ്തിേിക്കുകയാണരല്ലാ. ഇത ് സീര ാ മലൊർ സഭയിലുാം സമുൈിതമായി 

ആൈേിക്കുന്നതിനായി 2019 ആഗസ്റ്റ ് മാസാം സഭയുബട ആസ്ഥാനമായ മൗണ്്ട ബസâv 

രതാമസിൽ വച്ച് നടന്ന ബമത്താന്മാേുബട സിനഡ് തീേുമാനിക്കുകയുാം, അതിന ്

മാർഗ്ഗനിർരദശങ്ങൾ നല്കാൻ സുവിരശഷവൽക്കേണത്തിനുാം ത്പവാസികേുബട അജപാലന 

ശുത്ശൂഷയ്ക്കുാം രവണ്ടിയുള്ള സഭയുബട രമജർ ആർക്കിഎപ്പിസ്രകാപ്പൽ കമ്മീഷബന 

ൈുമതലബപ്പടുത്തുകയുാം ബൈയ്തു. ഈ കമ്മീഷനുാം സീര ാ മലൊർ മിഷനുാം 

സാംയുക്തമായി നടത്തിയ ആരലാൈനകേുബട ബവേിച്ചത്തിൽ താബഴപ്പ യുന്ന 

കർമ്മപേിപാടികൾ േൂപതകേുബടയുാം സമർപ്പിത സമൂഹങ്ങേുബടയുാം അല്മായേുബടയുാം  

പേിഗണനയ് ക്കായി നല്കുന്നു. 

1. ഒക്രടാെർ മാസാം മുഴുവൻ എല്ലാ കുടുാംെങ്ങേിലുാം സമർപ്പിത സമൂഹങ്ങേിലുാം 

ഇടവകകേിലുാം മാർപ്പാപ്പ നിർരേശിച്ചിേിക്കുന്ന ത്പാർത്ഥന ബൈാല്ലുക. ഈ 

ത്പാർത്ഥനയുബട മലയാേ പേിഭാഷ കമ്മീഷ  ബവെ്വസറ്റിലുാം േൂപതകേുബടയുാം 

സമർപ്പിത സമൂഹങ്ങേുബടയുാം ബവെവ്സറ്റുകേിലുാം ലഭയമാക്കുന്നതാണ്. ബൈ ുപുഷ്പ 

മിഷൻ ലീഗി  സഹായാം ഇതിന് ലഭയമാണ്. 

2. ഒക്രടാെർ മാസത്തിബല എല്ലാ ദിവസങ്ങേിലുാം മൂന്ന ് മിനിറ്്റ വദർഘ്യമുള്ള 

വീഡിരയാ സമൂഹമാധയമങ്ങേിലുാം ബവെ്വസറ്റുകേിലുാം രിയാത്ത് മിഷ  

സഹകേണരത്താബട ലഭയമാക്കുന്നതാണ്. 

3. ജനതകേുബട സുവിരശഷവൽക്കേണത്തിനുരവണ്ടിയുള്ള വത്തിക്കാൻ കാേയാലയാം 

നിർരേശിച്ചിേിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ത്ഗന്ഥ വായനകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒക്രടാെർ 

മാസത്തിബല എല്ലാ ദിവസങ്ങേിലുാം വൈനവയാഖയാനവുാം അനുെന്ധ 

വിൈിന്തനങ്ങേുാം ദിവയകാേുണയ മിഷന ി സഭയുബട (MCBS)  വലര്രഡ (lifeday.in) 

എന്ന ഓൺവലൻ മാധയമത്തി  സഹായരത്താബട ലഭയമാക്കുന്നതാണ്.  

4. ജപമാല മാസമായി ആൈേിക്കുന്ന ഒക്രടാെ ിൽ, വദവാലയങ്ങേിബല ഒേു 

ദിവസബത്ത പേിശുദ്ധ കുർൊനയുാം ആോധനയുാം ജപമാലയുാം മിഷനുരവണ്ടി 

സമർപ്പിക്കുക. 

5. േൂപതകേുാം സമർപ്പിത സമൂഹങ്ങേുാം അല്മായ രത്പഷിതേുാം നടത്തുന്ന 

ധയാനരകത്ന്ദ്ങ്ങേിൽ മിഷബനക്കു ിച്ചുള്ള അവരൊധാം നൽകുന്ന ഒേു മിഷൻ 

ധയാനബമങ്കിലുാം സാംഘ്ടിപ്പിക്കുക. രിയാത്ത് മിഷ യുാം ത്കിസ്റ്റീൻ ടീമി യുാം 

സഹകേണവുാം സഹായവുാം ഇക്കാേയത്തിന് ലഭയമാണ്. ഇതിന് സാധിക്കുന്നിബല്ലങ്കിൽ, 

സാധാേണ നടത്തബപ്പടുന്ന ധയാനങ്ങേിൽ ഒേു ത്പഭാഷണാം എങ്കിലുാം 

മിഷബനക്കു ിച്ചുള്ളതാക്കുക. 
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6.  മിഷൻ ഞായർ കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണതരയാബട ആരഘ്ാഷിക്കുക. ആ  ദിവസരമാ, 

അബല്ലങ്കിൽ ഒക്രടാെർ മാസത്തിബല മരറ്റബതങ്കിലുാം ഞായ ാഴ്ചരയാ, ഒേു മിഷന ി 

വവദിക  അനുഭവാം ജനങ്ങേുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള അവസേബമാേുക്കുക.  

7. ഒക്രടാെർ മാസത്തിബല അവസാന ഞായ ാഴ്ചരയാ, ജപമാല സമാപനരത്താട ് 

അനുെന്ധിരച്ചാ ഒേു മിഷൻ  ാലി സാംഘ്ടിപ്പിക്കുക. 

8. എല്ലാ ഇടവകകേിലുാം സ്ഥാപനങ്ങേിലുാം ഏബതങ്കിലുാം ഒേു ദിവസാം മിഷൻ 

എക്സിെിഷൻ സാംഘ്ടിപ്പിക്കുക. അതിനുരവണ്ടിയുള്ള സഹായവുാം രപാസ്റ്റ ുകേുാം 

േൂപതാ രകത്ന്ദ്ങ്ങേിലുാം സമർപ്പിത സമൂഹങ്ങേുബട രകത്ന്ദ്ഭവനങ്ങേിലുാം 

ബവെ് വസറ്റുകേിലുാം രിയാത്ത് മിഷ  സഹകേണരത്താബട ലഭയമാക്കുന്നതാണ്.   

9.  ഒക്രടാെർ മാസബത്തരയാ നവാംെർ മാസബത്തരയാ കുടുാംെകൂട്ടായ്മകേിബല 

വിൈിന്തന വിഷയാം മിഷബനക്കു ിച്ചുള്ളതാക്കുക. ഇതിന് സഹായകേമായ 

ലഘ്ുരലഖ സീര ാ മലൊർ സഭയുബട രത്പഷിത മുന്നണിയായ MST സമൂഹത്തി

സഹായരത്താബട ലഭയമാക്കുന്നതാണ് 

10. ഇടവകതലത്തിലുാം േൂപതാതലത്തിലുാം സമർപ്പിത സമൂഹതലത്തിലുാം മിഷൻ 

രകാൺര ൻസുകൾ സാംഘ്ടിപ്പിക്കുക. സഭയുബട രകത്ന്ദ് കാേയാലയമായ മൗണ്്ട 

ബസâv രതാമസിൽ വച്ച് എല്ലാ േൂപതകേിൽ നിന്നുാം സമർപ്പിത സമൂഹങ്ങേിൽ 

നിന്നുാം ഉള്ള ത്പതിനിധികൾക്കായി നവാംെർ മാസത്തിൽ ഒേു മിഷൻ 

രകാൺര ൻസ് സാംഘ്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 

രത്പഷിതത്പവർത്തനാം സഭയുബട മൗലികമായ സവഭാവവുാം അവകാശവുമാകയാൽ 

വത്കസ്തവ വിശവാസികോയ നമുബക്കല്ലാവർക്കുാം  സുവിരശഷാം രലാകത്തി  

അതിർത്തികൾവബേ എത്തിക്കുന്നതിനായി ത്പവർത്തിക്കാൻ അവകാശവുാം 

കടമയുമുണ്്ട എന്ന അവരൊധരത്താബട ഈ അസാധാേണ മിഷൻ മാസാൈേണാം 

രലത്പദമാക്കാൻ നമുബക്കാന്നുരൈർന്ന ്പേിശുദ്ധ പിതാവിരനാബടാപ്പാം യത്നിക്കാാം. മിഷൻ 

വൈതനയാം സഭയിൽ ഉജ്ജ്വലിക്കാനുാം മിഷന ിമാേുബട ത്പവർത്തനങ്ങൾക്്ക 

കേുത്തുപകോനുാം രവണ്ടി നമുബക്കാന്നുരൈർന്ന ്ത്പാർത്ഥിക്കാാം. 

മിശിഹായിൽ സ്രനഹപൂർവ്വാം 

 

                                                                                                                

മാർ  ാരരൽ തട്ടിൽ (ബൈയർമാൻ)                             രാ. ബസൊസ്റ്റൃൻ മുട്ടാംബതാട്ടിൽ MCBS 

മാർ ബസൊസ്റ്റൃൻ വടരക്കൽ MST (ബമാംെർ)                                          (ബസത്കട്ട ി) 

മാർ രജാസര് പണ്ടാേ രേേിൽ (ബമാംെർ)                 സി. ര ാസ്മിൻ MSJ (ഓരീസ്   ബസത്കട്ട ി) 

 

______________________________________________________________________________________________ 

NB: ഇതിരനാടനുെന്ധിച്്ച  നിങ്ങൾക്്ക  എബന്തങ്കിലുാം സഹായങ്ങോവശയമുബണ്ടങ്കിൽ കമ്മീഷ  

ഓരീസുമായി ആശയവിനിമയാം നടത്താവുന്നതാണ്. 
 

Email: cepcm@gmail.com;    website: www.cepcm.org;     Phone: +91 9495772184; 9539918927  
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